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DIGITALE NIEUWSBRIEF CERTIFICERING RASVERENIGINGEN EN RASHONDEN FOKKERS

HERPLAATSING KAN KOSTENNEUTRAAL
Rasverenigingen die zich willen certificeren, moeten aan diverse
voorwaarden voldoen en één daarvan is een adequate regeling
voor honden die herplaatst moeten worden. Een behoorlijk
aantal verenigingen kent zo'n service al en die kan uiteraard zo
blijven bestaan. Dat de kosten verbonden aan herplaatsing uit
de kas van de vereniging moeten komen, is niet altijd nodig.

Directe opvang kan soms noodzakelijk zijn.

Een herplaatsinghond kan de eigen 'transfer' verdienen, want:

naar de nieuwe eigenaar gaat. Als de overstap niet geslaagd blijkt, dan
kan een nieuwe poging worden gedaan. De rasverenigingen moeten
verkoper en koper goed informeren over de acties die ten aanzien van
de stamboom moeten worden ondernomen.
De laatste stap is het tekenen - door de oude eigenaar - van een
afstandsverklaring. Zo'n verklaring kan veel problemen achteraf voorkomen. Ook van zo'n verklaring stelt de Raad van Beheer een model
beschikbaar. Aan alle model formulieren kunnen rasverenigingen
uiteraard nog eigen, specifieke zaken toevoegen.

Herplaatsing kan kostenneutraal.
Met rasverenigingen die nog geen herplaatsing service kennen worden,
als men gecertificeerd wil worden, de basis afspraken in een documentje vastgelegd. De eerste stap voor een bestuur is het besluit
nemen of men alle honden van dat ras in voorkomende gevallen wil
proberen te herplaatsen of alleen de honden van leden. Voor allebei
is iets te zeggen en sommige rasverenigingen hanteren al een
prijsverschil, waarbij de kosten voor niet-leden flink hoger zijn.
De redenen waarom honden bij de eigenaar weg moeten zijn legio.
Belangrijk is dat de eigenaar van de hond een formulier (model wordt
beschikbaar gesteld door de Raad van Beheer) moet invullen, waarop
duidelijk is aangegeven wat de reden van herplaatsing is.
De tweede stap is uitvinden of met een aangesloten fokker, in het
bezit van kennels, of met een hondenpension/asiel, afspraken kunnen
worden gemaakt voor directe noodopvang en de daaraan verbonden
kosten. De eigenaar die afstand van een hond doet, zou een bepaald
bedrag aan de rasvereniging moeten betalen voordat de hond 'in
behandeling' wordt genomen. Dan volgt de derde stap: in het clubblad
of op de website komt een beschrijving van de hond, mogelijk met
foto, en de reden waarom hij of zij weg moet. Wanneer een koper zich
meldt, moet ook deze een bepaald bedrag voor de hond betalen;
immers, een gratis hond wil iedereen wel. De hoogte van de bedragen
kunnen per ras verschillen, maar de truc is dat de rasvereniging aan de
herplaatsing geen kosten heeft. Rasverenigingen moeten zich realiseren dat er ook onbemiddelbare honden zijn; het is verstandig dit,
in voorkomende gevallen, direct kenbaar te maken aan de eigenaar.
Tot slot, heel belangrijk is dat elke hond minimaal 4 weken op proef

Resumerend: een herplaatsing service is verplicht voor rasverenigingen die zich willen certificeren. Daarover worden globale basis
afspraken gemaakt; de details moeten echter door de rasvereniging
worden ingevuld. Zo wordt een voorwaarde tot certificering van
rasverenigingen - herplaatsing - tot een kostenneutrale activiteit. En,
er zullen vast wel 'slimme' rasverenigingen zijn die de kas met deze
service nog een beetje kunnen spekken ook.
Goede herplaatsing zorgt voor blije gezichten.

FOKREGLEMENTEN
“Veel rasverenigingen hebben als essentieel onderdeel van de
belangenbehartiging van hun ras(sen) regels voor het fokken
opgesteld. Dergelijke regels blijken voor te komen in allerlei
vormen en zijn qua inhoud zeer divers. Ook zijn er nog
verenigingen die geen regels voor de fokkerij hebben. Verder
blijkt dat de verenigingen verschillend omgaan met de
toepassing en handhaving van hun fokreglement. Een grote
Ook gefokt volgens het Rasspecifiek Fokreglement?

diversiteit dus binnen één vereniging van verenigingen als het
gaat om fokregels en fokreglementen. Terechte vraag die dan
opkomt, is: “Hoe moet dat nu verder in het kader van
certificering?”
Fokreglementen hebben de kynologie al jaren bezig gehouden. Om
meteen maar man en paard te noemen: wat dacht u van het Centraal
Fokbeleid of van het Basisreglement Stambomen? Onderwerpen die de
kynologie jarenlang hebben verdeeld. Voor- en tegenstanders hebben
elkaar te vuur en te zwaard bestreden. Maar voordat u nu denkt dat
dergelijke discussies bij de certificering weer volop terug gaan komen,
stellen we u gerust. Certificering gaat niet over een centraal fokbeleid
of over een reglement voor stamboomafgifte. Certificering gaat over op
het ras toegesneden maatwerk! Maar daarmee zijn we er nog niet, want
ook bij maatwerk horen vastgestelde kaders. En daarvoor zorgt de
certificering wel, in de vorm van een raamwerk voor een fokreglement:
het Rasspecifieke Fokreglement. Dit fokreglement is van belang voor de
certificering, maar heeft geen invloed op de vraag of de gefokte
puppy's wel of niet voor een stamboom in aanmerking komen. De regels
voor de afgifte van stambomen staan namelijk in het Kynologisch
Reglement en zijn niet gerelateerd aan het Rasspecifieke Fokreglement.
U vraagt zich mogelijk af wat u aan moet met een raamwerk voor een
fokreglement. En wat u er allemaal aan mag veranderen en aanpassen.
Eigenlijk is het eenvoudig. Het raamwerk vormt de minimale regels voor
het fokreglement. In feite is het een sjabloon dat u moet invullen.
De vorm ligt vast, de inhoud bepaalt u. En als u het raamwerk wilt
uitbreiden, mag dat ook. Minder mag niet! Meer mag wel! Ervaring met
bestaande fokreglementen van enkele rasverenigingen heeft duidelijk gemaakt dat het “gieten” van een bestaand fokreglement in het
raamwerk voor certificering tamelijk eenvoudig gaat. Brengt u geen
wijzigingen in de fokregels aan, dan hoeft u bovendien niet naar uw
algemene ledenvergadering om het fokreglement goed te laten keuren.
Immers de inhoud is dan niet gewijzigd, maar alleen de vorm (lay-out).
Wanneer u wel wijzigingen in de inhoud wilt aanbrengen, of wanneer

u het raamwerk gebruikt om het eerste fokreglement voor uw vereniging te maken, dan moet u uiteraard wel naar uw algemene
ledenvergadering voor goedkeuring van de aanpassingen of voor
goedkeuring van het hele fokreglement.
Wat opvalt, is hoe verschillend rasverenigingen omgaan met de inhoud
van hun fokreglementen. Enerzijds zijn er verenigingen die er naar
streven alles te regelen dat maar mogelijk en denkbaar is en anderzijds
zijn er verenigingen die uitsluitend regelen wat noodzakelijk is.
Deze situatie is echter een gegeven binnen de kynologie dat de
commissie accepteert. Immers, een reglementaire basis om in te
grijpen, kent het Kynologisch Reglement niet. En bovendien: ingrijpen betekent niet alleen de verenigingen corrigeren die te weinig
regelen, maar ook de verenigingen waar sprake is van overregulering!
Ook opvallend is de wijze waarop verenigingen met de handhaving
van hun fokreglement omgaan. Er zijn verenigingen die als voorwaarde
voor het in aanmerking komen van pupinformatie naleving van
het fokreglement eisen. Binnen dergelijke verenigingen zijn er dan
leden die wel fokken conform het fokreglement en fokkers die dit niet
doen. Ook zijn er verenigingen die een absolute naleving van hun
fok- reglement als voorwaarde stellen om lid te kunnen zijn van de
vereniging. Fokkers die zich niet houden aan het fokreglement van
de rasvereniging worden geroyeerd. Ook in deze situatie brengt de
certificering geen verandering, met dien verstande dat fokkers die
gecertificeerd willen worden uiteraard het fokreglement van de eigen
rasvereniging moeten naleven.
Binnenkort zendt de Commissie Certificering Rashondenfokkers het
raamwerk voor het Rasspecifiek Fokreglement naar alle rasverenigingen.
Niet om het allemaal alvast te gaan invullen, maar om van u te horen
of in het raamwerk - het sjabloon - nog iets is vergeten. Bent u van
mening dat dit het geval is, dan horen we dat graag van u. En wilt u al
experimenteren met het “gieten” van uw fokreglement in het sjabloon,
dan is dat uiteraard toegestaan. En beter nog: heeft uw vereniging nog
geen fokreglement, gebruik dan dit raamwerk om er één te maken; dan
hebt u al voorwerk gedaan voor de certificering die er aankomt.

Rasecht is de gratis digitale nieuwsbrief Certificering Rasverenigingen en Rashondenfokkers. Rasecht wordt automatisch verstuurd aan het
secretariaat van alle aangesloten leden van de Raad van Beheer met het verzoek deze door te sturen aan bestuurleden, fokkers en andere belangstellenden en de artikelen te publiceren in het clubblad. Rasecht is via de website - www.kennelclub.nl- voor iedere overige geïnteresseerde te lezen.
U kunt zich via de website aanmelden voor gratis toezending. Kijk hiervoor op www.kennelclub.nl, knop "Fokkerij", menu "Certificering".
Heeft u vragen over certificering en/of goede ideeën? Stuur een mailtje naar certificering@kennelclub.nl.
Blijf op de hoogte en bezoek regelmatig de website van de Raad van Beheer: www.kennelclub.nl.

